
Протокол № 14 

засідання Приймальної комісії Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 

 

«29» червня 2016 р.        м. Миколаїв 
 

Присутні: 

1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії 

2. Трунов О.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії 

3. Іщенко Н.М., декан факультету економічних наук 

4. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук 

5. Грищенко Г.В., директор Медичного інституту 

6. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук 

7. Пронкевич О.В., директор Інституту філології 

8. Січко Д.С., декан юридичного факультету 

9. Ляпіна Л.А., декан факультету соціології 

10. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти 

11. Пастушенко С.І., директор навчально – наукового інституту інженерії об’єктів 

і систем 

12. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління 

13. Чернозуб А.А., декан факультету спорту 

14. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії 

15. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання 

16. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання 

17.Андрєєв А.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) 

18. Скиба Д.Ю., уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв 

19. Ліщенко П.І., в.о. голови студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про зміни у складі ПК  

2. Про освітній центр «Крим-Україна» 

3. Про запрошення на навчання іноземних студентів 

4. Консультаційний центр «Вступна кампанія – 2016» 

5. Щодо Інструкції по запобіганню випадків посадових зловживань членів 

технічного персоналу ПК 
 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії І.А.Олійник, яка 

повідомила, що у зв’язку з виборами нового голови студентської колегії ЧНУ імені 

Петра Могили Горбатко Івана Геннадійовича виникла необхідність внести зміни до 



складу Приймальної комісії. Запропонувала вивести зі складу Приймальної комісії 

ЧНУ імені Петра Могили в 2016 році в.о. голови студентської колегії Ліщенка П.І. 

Ввести до складу приймальної комісії голову студентської колегії Горбатко І.Г. 

Винесла питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Відповідальному 

секретарю Приймальної комісії підготувати наказ щодо змін у складі Приймальної 

комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П.Клименка, який повідомив, що  

відповідно до Наказу МОН України № 667 від 14.06.2016 року ЧНУ імені Петра 

Могили входить до переліку уповноважених вищих навчальних закладів, на базі 

яких буде організовано роботу освітніх центрів «Крим-Україна» для осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території України. Освітній центр потрібен 

для надання допомоги в наступному: 

 - консультування та допомогу в оформленні декларації ; 

 - проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації з 

української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про 

базову або повну загальну середню освіту; 

 - організації оформлення документів як вступника, проведення вступного 

випробування ЧНУ імені Петра Могили та (в разі проходження конкурсного 

відбору) надання рекомендації для вступу до ЧНУ імені Петра Могили та до 

професійно-технічних навчальних закладів; 

 - поселенню на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової 

атестації та проведення вступного випробування до гуртожитків ЧНУ імені Петра 

Могили (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до ЧНУ імені 

Петра Могили або відмови в її наданні); 

 - отриманню документів, що посвідчують особу. 

В зв’язку з цим, на базі Чорноморського національного університету необхідно 

відкрити даний центр. Запропонував призначити керівником центру заступника 

відповідального секретаря з денної форми навчання А.О.Алексєєву. Виніс питання 

на голосування. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Заступнику 

відповідального секретаря з денної форми навчання забезпечити розміщення 

інформації про створення освітнього центру, графіку роботи, правила прийому та 

встановлені квоти прийому осіб в Правилах прийому на навчання, на офіційному 

сайті університету та в соціальних мережах. 

 

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії, яка повідомила, 

що до приймальної комісії звернулись іноземні студенти які виявили бажання 

навчатись в нашому університеті на наступних спеціальностях: 

 - Ураєв Азат – спеціальність 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії, міжнародні відносини», 5 курс; 

 - Гурбанов Атамурат – спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», 1 курс. 

В зв’язку з цим виникла необхідність в видачі запрошень на навчання 

вищевказаним особам. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома та видати запрошення на 

навчання вищевказаним абітурієнтам. 

 

4. СЛУХАЛИ: заступник голови приймальної комісії Трунова О.М., який 

повідомив, що з 1 липня 2016 року у Міністерстві освіти і науки України 

розпочинають роботу консультативні телефонні лінії з питань вступу абітурієнтів до 

вищих навчальних закладів України. Фахівці МОН та волонтери громадської 

організації «Фонд «Відкрита політика» будуть консультувати громадян з питань 

вступу до вищих навчальних закладів та оперативно реагувати на можливі факти 

порушення законодавства. Найбільш поширені запитання та відповіді на них будуть 

розміщені на офіційному веб-сайті МОН у рубриці «Вступна кампанія». 

Стаціонарний номер: (044)-481-32-15. Мобільний номер: 068-951-25-13. 

Номер для дзвінків з території Криму та тимчасово непідконтрольних територій 

Донецької та Луганської областей: 050-550-54-11; 0 800 504 425. Зазначив, що 

консультативні телефонні лінії будуть працювати протягом вступної кампанії. 

Окрім того, Міністерством організовано прийом громадян щодо питань вступу до 



вищих навчальних закладів України за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10, 

кімната 122.  

Зазначив, що в ЧНУ імені Петра Могили повинен телефон консультаційної 

лінії, за яким абітурієнти мажуть  звертатися з питаннями вступу до університету. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Відповідальному 

секретарю Приймальної комісії Олійник І.А. взяти на контроль дане питання. 

 

5. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії, Л.П. Клименка, який повідомив, що 

до початку роботи приймальної комісії слід затвердити інструкцію по запобіганню 

випадків посадових зловживань під час вступної кампанії у наступній редакції:  

1. Посадова особа приймальної комісії (далі – посадова особа) має суворо 

дотримуватися Законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Правил прийому на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили у 2016 році та 

інших нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади та 

документів ЧНУ ім. П. Могили. 

2. Посадова особа повинна:  

2.1. Керуватися при виконанні своїх обов’язків інтересами абітурієнтів та 

університету, відповідно до вимог законодавства. 

2.2. Не надавати будь-яких переваг та не виявляти корисливої прихильності у 

стосунках з окремими фізичними або юридичними особами. 

2.3. Не проявляти упередженість при прийнятті певних рішень, що стосуються 

прийому або зарахування абітурієнтів. 

2.4. Не проявляти свавілля або байдужість до правомірних звернень та вимог 

громадян з приводу питань вступу, конкурсу або зарахування на навчання до ЧДУ 

ім. П. Могили. 

2.5. При виконанні своїх повноважень забезпечувати раціональність, 

ефективність та економність використання матеріальних та фінансових ресурсів, які 

йому доручені. 

2.6. Своєчасно і точно виконувати рішення приймальної комісії, розпорядження 

та накази ректора або його заступника. 

2.7. Діяти у межах своїх повноважень. 



2.8. Не використовувати своє службове становище для сприяння вирішення 

питань щодо вступу абітурієнтів на користь окремих фізичних або юридичних осіб з 

метою одержання матеріальних благ, пільг для себе, своїх родичів, або інших 

переваг. 

2.9. Не відмовляти фізичним особам (вступникам) в інформації, надання якої 

передбачено правовими актами, не затримувати її навмисно, не надавати 

недостовірну чи неповну інформацію. 

2.10. Не відмовляти у видачі або не затримувати підготовку та видачу фізичним 

особам (вступникам) передбачених законодавством довідок, чи інших документів. 

2.11. Не вимагати (не приймати) від фізичних чи юридичних осіб подарунки, 

послуги чи будь-які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за 

рішення чи дії, що належать до його службових обов’язків. Не вимагати придбання 

матеріальних цінностей (канцтоварів, інших товарів) для забезпечення роботи 

приймальної комісії та прийняття документів. 

2.12. Не мати власних інтересів, пов’язаних з родиною, близькими родичами, 

друзями, особами та організаціями, з якими він має спільні інтереси. 

3. В разі, якщо діти посадової особи приймальної комісії під час вступної 

кампанії виявляють бажання вступити до ЧНУ ім. П. Могили, то така особа має бути 

виключена зі складу приймальної комісії на підставі п. 1.4 Положення про 

приймальну комісію ЧНУ ім. Петра Могили.  

Запропонував проголосувати за дану редакцію інструкції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) голові приймальної комісії Л. П. Клименку провести 

інструктаж серед осіб, які задіяні у вступній кампанії 2016 року; 2) відповідальному 

секретарю приймальної комісії Олійник І.А. підготувати наказ та інструкцію по 

запобіганню випадків посадових зловживань під час вступної кампанії. 

 

Голова комісії, 

ректор ЧНУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


